Wtorek 13.04.2021r. ( 3, 4 letnie)
Temat wiodący : Jestem Polakiem i Europejczykiem.
Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! Zapraszam Was do wspólnych zajęć. ☺

1. Ćwiczenie „Dmuchamy w lusterka”.
Dziecko bierze do rąk lusterko, dmucha na jego powierzchnię ustami, wyciera lusterko chusteczką,
dmucha na nie nosem. Potem dmucha na powierzchnię lusterka długo, krótko na przemian: krótko
ustami, długo – nosem.

2. Zabawa „Robimy miny”.
Dziecko nadal ma lusterko. Najpierw robi różne dowolne miny. Potem pokazuje odpowiednią minę,
że jest mu: smutno, wesołe, że je coś rozzłościło, przestraszyło.

3. Zabawa - reagowanie na zmiany rejestrów.

Przy nagraniu dźwięków wysokich dziecko biega po pokoju. Gdy usłyszy dźwięki niskie, zatrzymuje się
i chodzi z po pokoju z wysoko podniesionymi kolanami.
Proszę, ( 2 razy kliknąć lewym klawiszem myszki na plik „Podkład muzyczny do zabaw – Wysoko nisko” , następnie pojawi się komunikat „ Czy chcesz otworzyć ten plik?” klikamy „ otwórz”.)

Podklad muzyczny do zabaw - Wysoko-nisko.mp3

4. Ćwiczenia oddechowe.
Dziecko robi kulę z gazety, gniotąc ją obiema rękami. Potem kładzie gazetowe kule na podłodze
i chodząc na czworakach, dmucha na nie tak, aby się poruszyły.

5. Słuchanie piosenki „O warszawskiej Syrence”.
https://soundcloud.com/user-956760406/o-warszawskiej-Syrence-s-i-muz

Wysłuchaj piosenki „O warszawskie Syrence”, odpowiedz na pytania :
- Jak nazywa się stolica Polski?
- Kto założył miasto Warszawa?
- Jak wygląda Syrenka?
- Co trzyma w ręce?
- Jaka jest teraz Warszawa?

Tekst piosenki „O warszawskiej Syrence”
1. Nasza stolica to Warszawa, to Warszawa,
którą założył dawno temu Wars i Sawa.
Nad rzeką Wisłą rosło szybko miast piękne,
a w wodzie można było zobaczyć Syrenkę.

Ref. Syrenka, warszawska Syrenka.
To pól ryba, pół kobieta bardzo piękna.
W swoim ręku trzyma mocno ostry miecz,
by stolicy naszej strzec. (Bis)

2. Nasza stolica to Warszawa, to Warszawa,
którą założył dawno temu Wars i Sawa.
Coraz piękniejsze miasto, z bardzo dużym wdziękiem,
a w wodzie nadal można zobaczyć Syrenkę.

Ref: Syrenka, warszawska syrenka… (Bis)

6. Nauka refrenu fragmentami, metodą ze słuchu.
Dziecko:
Syrenka, warszawska Syrenka,

wykonuje obrót,

to pół ryba , pół kobieta bardzo piękna.

wyciąga prawą rękę, lewą rękę, wykonuje ukłon,

W swoim ręku trzyma mocno ostry miecz,
by stolicy naszej strzec.

wyciąga rękę do góry, porusza nią.

